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Woordje van de pastoor

Beste mensen, na de laatste winter jl. 
hebben we wederom, zoals elk jaar, ge-
noten van de geuren en kleuren van alle 
bloemen die tijdens de lente tevoorschijn 
kwamen en van de bomen die hun kale 
takken weer inwisselden voor groen blad-
werk. Hoe fantastisch is het om weer van 
Gods werk te genieten. Wij ervaren in 
onze menselijke natuur dat ook wij 
nieuwe energie ontvangen. Dat door de 
verandering in de natuur en al het moois 
wat rondom ons te zien is, ook wij het 
mooiste wat we hebben, uitstralen naar 
onze medemensen. We voelen ons weer 
vervuld van een positieve kracht en we 
worden in zekere zin, net als de natuur, 
weer tot leven geroepen. Dan is het ook 
makkelijker voor ons om een glimlach, 
een plezierig gesprekje of een moment 
van aandacht voor een medemens te 
hebben en kunnen wij er ook van genie-
ten. Dit zijn de wonderbaarlijke momen-
ten van het leven.  

Ook onze zomer is dit jaar weer gewel-
dig. Het is prachtig dat wij door Gods ge-
nade van zo’n mooie zomer kunnen ge-
nieten, ook al zorgt de droogte voor veel 
problemen in verschillende sectoren in 
ons land. 

Ik hoop in het diepst van mijn hart dat ie-
dereen die welverdiend met vakantie is 
geweest, ook in een sfeer van ontspan-
ning en rust heeft kunnen genieten. Het is 
dan ook belangrijk om tijdens onze va-
kantie momenten te vinden voor onze re-
latie met God, onze Vader. Dit kun je 
doen door Hem te bedanken voor alles 
wat Hij ons geeft en wat Hij voor ons 
doet. Wanneer je met vakantie bent in het 
buitenland, is het heel mooi om in een 
prachtig kerkje, in een andere taal de Eu-
charistieviering bij te wonen. Zo kun je je 
weer bewust worden van Gods genade in 
het geschenk van de Sacramenten, van 
Zijn aanwezigheid in je leven. God neemt 
(gelukkig) nooit vakantie.  

Zoals jullie misschien is opgevallen, heeft 
onze Klankkleur een nieuw jasje gekre-
gen. Het is met veel enthousiasme en 
complimenten ontvangen en ik ben de re-
dactie dan ook zeer dankbaar voor deze 
verandering.  

Over verandering gesproken… Begin juli 
jl. is ons in alle parochiekerken van onze 
regio Naarden, Bussum, Huizen, Blari-
cum en Laren het nieuws verteld dat ka-
pelaan Andrea Geria ons gaat verlaten. 
Na 7 jaar van grote inzet in onze paro-
chies, heeft Mgr. Hendriks Andrea bereid 
gevonden om overgeplaatst te worden 
naar het Dekenaat Hoorn en daar be-
noemd te worden als pastoor in solidum 
(zie n.b.) in de regio’s Hoorn en West-
Friesland Zuidoost. Op zondag 25 sep-
tember zal hij in Hoorn door Mgr. Hen-
driks geïnstalleerd worden. Mede na-
mens ons allen wil ik Andrea van harte 
bedanken voor zijn grote inzet en de 
goede samenwerking al deze jaren, en 
hem alle goeds toewensen in de nieuwe 
omgeving waar hij vanaf september werk-
zaam zal zijn. Moge Andrea daar, net zo-
als bij ons, veel gastvrijheid ontvangen 
van zijn nieuwe parochianen. Dat zij hem 
met een warm hart verwelkomen en hel-
pen om zijn werk vruchtbaar te maken.  

Tegelijkertijd wensen wij dit alles ook 
onze nieuwe kapelaan Javier Eduardo 
Acuña toe en wij heten hem van harte 
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welkom in ons midden. Javier is op 
12 september 2020 door handoplegging 
van Mgr. Hendriks tot priester gewijd. Hij 
zal in de pastorie van Blaricum gaan wo-
nen met kapelaan Mikel en de taken van 
Andrea overnemen. Hieruit blijkt toch 
maar weer Gods liefde voor onze paro-
chiegemeenschappen. Wij ondervinden 
dat Hij ons nooit in de steek laat. Ik ben 
overtuigd van een goede samenwerking 
met deze collega’s en mede door de hulp 
van de Parochiebesturen, het Locatie-
team, de Locatieraden en natuurlijk van 
de parochiegemeenschappen, vertrouw 
ik op Gods rijkste Zegen over onze paro-
chies en over ons allen. 

Nu Andrea en Mikel terug zijn van vakantie 
hoop ook ík van een rustige vakantie te 
mogen genieten in Brazilië bij mijn moeder 
en overige familieleden. 

Ik wens jullie voor het restant van deze 
(zeer hete) zomer nog een heerlijke tijd en 
graag tot ziens in september. 

Met een hartelijke groet, 
Pastoor Carlos Fabril 

N.B.: “Pastoor in solidum” betekent dat 
wanneer er meerdere pastoors binnen een 
parochie werkzaam zijn, zij ieder voor zich 
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de goede 
gang van zaken binnen de parochie.

Van de bestuurstafel

Een nieuw seizoen, nieuwe kansen en 
mogelijkheden. 

Afgelopen tijd hebben we veel energie 
gestoken in de Synode bijeenkomsten en 
hebben we ons gaandeweg verdiept in 
parochievernieuwing die op gang ge-
bracht is door de Canadese priester Ja-
mes Mallon middels zijn boek: ‘Als God 
renoveert’ en het 2 daags congres in 
Breda afgelopen maart.  

Ook in het Zomer nr. van “Samen Kerk” 
van augustus staat veel te lezen over: 
Synode 2021-2022, Missionaire parochie 
en ook over jongeren die samenkomen in 
Amsterdam, familie zondagen en nog 
veel meer. Het is zeer aan te bevelen het 
nieuwe Bisdom blad 2022 nr. 4 aandach-
tig te lezen . 

Het verslag van de 2de bijeenkomst op 20 
juni in de Sloep is gestuurd aan de aan-
wezigen die zich hiervoor hebben opge-
geven. De jongeren hebben in hun en-
thousiasme al plannen ingediend om zo 
snel mogelijk van start te kunnen gaan. 
We gaan kijken of ‘onze’ jongeren ook 
aansluiting kunnen vinden met de omlig-
gende parochies van Hilversum, Blari-
cum, Huizen en Laren alwaar diverse jon-
geren groepen actief zijn. 

Er zal nog veel gesproken worden over 
vernieuwing, verandering en/of verbete-
ring in de parochies. Belangrijk hierbij is 
het enthousiasme en het inzicht dat het 
noodzakelijk is en wij met z’n allen hier 
over nadenken en ons hiervoor willen in-
zetten, zodat het zal slagen. 

Inmiddels heeft het parochiebestuur van 
de verschillende parochies kennis ge-
maakt met de nieuwe kapelaan Javier 
Acuña. Het was een plezierige bijeen-
komst en een goed gesprek in de paro-
chiezaal van de Vituskerk in Naarden. U 
zult in dit nummer uitvoerig kennismaken 
met kapelaan Javier. Wij heten hem in ie-
der geval van harte welkom in onze beide 
parochies en wensen hem een goede 
start toe.  

Onze kapelaan Andrea Geria is nu bezig 
afscheid te nemen van ‘zijn’ kerken en de 
mensen met wie hij veel heeft samenge-
werkt. Wij zijn Andrea zeer dankbaar voor 
alles wat hij gedaan heeft en wensen 
hem Gods zegen en heel veel succes in 
zijn nieuwe omgeving.  

Het parochiebestuur 
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Reactie bisschop op Synode 2021-2023

“Ik ben dankbaar voor alle reacties en bij-
eenkomsten. Veel mensen, jong en ou-
der, hebben naar voren gebracht wat zij 
belangrijk vinden voor de opbouw van de 
geloofsgemeenschap: meer vorming in 
het geloof, in het gebed en het geestelijk 
leven; gemeenschap en verbondenheid 
met elkaar; het vieren van de grote gehei-
men van ons geloof, de sacramenten. In 
de gesprekken zijn veel mooie en waar-
devolle zaken en suggesties naar voren 
gekomen en daaruit blijkt een groot ver-
langen naar communio, naar gemeen-
schap met elkaar en met de Heer. Er 
kwam natuurlijk ook kritiek naar voren; 
daar zitten aandachtspunten bij voor de 
parochies, voor mij als bisschop en het 
bisdom. Er is op gewezen dat communio 
ook een dialoog vraagt.  

Hoe we die dialoog structureel meer ge-
stalte kunnen geven, is een vraag waar 
we nog meer bij stil moeten staan. Wat 
betreft de ervaringen van mensen, die 
zich door de Kerk veroordeeld voelen, 
denk ik dat de Kerk hierin een fijngevoe-
ligheid moet ontwikkelen in haar spreken 
en dat duidelijk tot uiting moet komen dat 
de Kerk voor alle mensen een liefheb-
bende moeder wil zijn en dat die liefde er 
niet van afhangt of je wel ‘perfect’ bent. 

Ruimte en aandacht werd gevraagd voor 
nieuwe charisma’s in de Kerk, zoals die 

bijvoorbeeld tot uiting komen in nieuwe 
bewegingen en gemeenschappen. Ook 
de aandacht voor jongeren en gezinnen 
die wordt gevraagd, is mij uit het hart ge-
grepen. We kunnen niet anders dan de 
oude denkpatronen verlaten en ons in-
stellen op de Kerk van de toekomst, die 
missionair zal zijn en veel meer dan tot 
nu toe een samenwerken zal zijn als één 
gemeenschap in dienst van het evange-
lie. Vooral ouderen worden geraakt door 
het wegvallen van structuren bij samen-
voegingen en fusies. Op een andere, 
eenvoudigere manier lokaal samenko-
men voor gebed, gesprek en ontmoeting 
kan soms helpen om elkaar in geloof vast 
te houden.  

We hebben een gemeenschap nodig en 
de inspiratie die we elkaar, ook vaak on-
gemerkt, doorgeven. Voor de priesters en 
pastorale krachten is het belangrijk dicht 
bij de mensen te kunnen zijn. Daarvoor 
moet tijd en ruimte worden geboden. Ook 
de aandacht voor de noden in de samen-
leving, voor mensen die het moeilijk heb-
ben is voor hen en voor iedere christen 
wezenlijk.” 

Jan Hendriks, 

Bisschop Haarlem-Amsterdam 
(Uit Samen Kerk, augustus 2022)
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Voorstellen kapelaan Javier Eduardo Acuña

Beste parochianen,  

Ik maak van de gelegenheid gebruik om 
mijzelf via het parochieblad al een beetje 
aan u voor te stellen en tegelijk een deur 
te openen zodat wij elkaar echt kunnen 
leren kennen. Ik ben Javier Acuña. Ik ben 
39 jaar oud en in Chili geboren. Sinds 
twee jaar ben ik priester van het bisdom 
Haarlem-Amsterdam. Ik ben in 2010 naar 
Nederland gekomen en heb toen mijn le-
ven in Chili achter me gelaten. Ik ben hier 
aan een nieuw avontuur begonnen met 
de Heer en met de mensen die Hij aan 
mijn zijde heeft geplaatst.  

Mijn ouders, die nog in leven zijn, mijn 
broer met zijn gezin en mijn zusje hebben 
altijd een zeer belangrijke rol in mijn le-
ven gespeeld. In feite heb ik God thuis le-
ren kennen en ik kan Hem alleen maar 
danken dat Hij mij heeft doen opgroeien 
in een boerenfamilie.  

Daar leerde ik de grondbeginselen wat er 
later toe leidde dat ik ging studeren op 
een school die geleid werd door nonnen 
en vervolgens aan de Pauselijke Univer-
siteit van Chili. Twee jaar lang heb ik les-
gegeven op katholieke scholen, ben ik 
opgeleid tot basisschool-leraar, maar stu-
deerde ik ook wiskunde en natuurlijk 
godsdienst. In deze twee vakken gaf ik 
les aan de kinderen en bij godsdienst kon 
ik de kinderen leren en samen met hen 
genieten van hoeveel Jezus van ons 
houdt.  

Na mijn diakenwijding (16-11-2019) en 
ook na mijn wijding tot priester (12-9-
2020) was ik als volgeling van Jezus 
werkzaam in de regio West-Friesland 
Z.O., het laatste anderhalf jaar ook in de 
stad Hoorn en omgeving. Het is een fan-
tastische ervaring geweest. Ik heb met de 
mensen vreugde, maar ook moeilijke mo-
menten kunnen delen. De pandemie 
speelde een beslissende rol in deze bijna 
twee jaar tijd. We hebben als broeders in 

het geloof elkaar mogen steunen. Ik ben 
er altijd voor uitgekomen hoeveel ik van 
de Kerk heb ontvangen en ook mijn 
kleine ervaring met de oneindige liefde 
die God voor ieder van ons heeft ge-
deeld. 

Vanaf oktober zal de nieuwe uitdaging 
voor mij hier in het Gooi liggen. Wij heb-
ben de mogelijkheid om op weg te gaan 
en te genieten van de vreugde van het 
samenzijn met Jezus. Ik nodig u van 
harte uit om dit avontuur samen aan te 
gaan.  

Zoals u zult zien ben ik slechts een 
‘nieuwe’ priester die Jezus wil volgen. Ik 
vraag u mij te helpen en me alle dingen 
te leren die ik nog niet weet. 

Mijn telefoonnummer en email-adres zul-
len binnenkort te lezen zijn op de website 
van de parochie. 

Schroomt u niet contact op te nemen. 
Gods rijkste Zegen u allen toegewenst,  

Kapelaan Javier Acuña
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Verdieping

Bezinning 

We beleven op dit moment woelige tijden. 
Dachten we even dat we de corona 
enigszins achter ons konden laten en 
mochten terugkeren tot het leven van al-
ledag, nu zitten we midden in een oorlog. 
Die vindt weliswaar niet hier plaats, maar 
heeft toch steeds meer consequenties 
voor ons eigen leven. Er zijn mensen die 
vluchtelingen opvangen of op een andere 
wijze steun willen betuigen aan het Oe-
kraïense volk. We merken het ook op 
economisch vlak dat het allemaal grote 
consequenties heeft. Maar ook de kli-
maatsveranderingen doen zich steeds 
meer gelden. We merken dat hier in ons 
eigen land. Dan hebben we heel veel re-
gen en dan is het weer weken droog. Ook 
dat heeft consequenties. Allereerst voor 
de natuur, maar ook heel praktisch voor 
de voedselvoorziening in onze wereld. Er 
dreigt voor miljoenen mensen een hon-
gersnood. 

Wat opvalt bij dit alles en bij al de debat-
ten die erover gevoerd worden is, dat 
God er nog nauwelijks een rol in speelt. 
Bij de oorlog in de Oekraïne hoor je spier-
ballentaal over en weer. Ja, zelfs som-
mige kerkleiders lijken een oorlog van 
Rusland tegen de Oekraïne te kunnen 
rechtvaardigen. De paus kiest voor een 
andere toon. Hij beseft heel goed dat bij 
dit alles het menselijk tekort en de zonde 
een grote rol spelen. Zowel de oorlog als 
ook de klimaatsveranderingen hebben 
volgens hem van doen met de tendens 
om steeds meer ik-gericht te leven waar-
bij natuurlijk het zwakke en kwetsbare uit 
het oog wordt verloren. We lijken gewoon 
te kunnen doen wat we willen. Zoals de 
koning van Assur. Die beseft zijn macht 
en wordt een gesel voor het volk Israël. 
En zeker, natuurrampen en een oorlog 
kunnen een uitnodiging zijn om na te 
denken over waar we zelf staan. Of we 
werkelijk beheerders zijn van de schep-
ping die God ons heeft toevertrouwd. Of 

we werkelijk proberen voor elkaar te le-
ven en daarbij oog te hebben voor hen 
die kwetsbaar zijn, wat het gebod van de 
liefde ons opdraagt. 

Mensen zeggen wel eens: er moet maar 
eens oorlog komen, dan zullen ze wel 
bidden? Misschien, maar blijkbaar vaak 
ook niet. Maar het kan en mag nooit een 
reden worden om te hopen op een ramp 
of een oorlog zo uit te leggen. Het is wel 
waar, dat de Heer ons doorheen al deze 
dingen blijft aanspreken, zoals dat in de 
eerste lezing wordt uitgedrukt. “Mens 
waar ben je?”, zoals de Heer het vroeg 
aan Adam. Mens wat doe je? Zoals de 
paus het nu vraagt aan de verantwoorde-
lijken in deze wereld. En de paus doet het 
vanuit de diepte van het Evangelie. 

Er moet ruimte blijven voor elke mens, 
vriend of vijand, omdat God zich in Jezus 
voor alle mensen heeft willen geven. 
Daarom riep Hij aan het begin van de 
Veertigdagentijd op te vasten en te bid-
den. Laten we ons niet vullen met onze 
eigengereidheid en onze spierballentaal, 
maar richten we ons tot Hem die groter is 
dan al het kwaad. Die het ziet, nooit 
goedkeurt, maar wel met zijn verzoe-
nende liefde blijft oproepen en uitdagen 
tot ommekeer. Het is de christelijke weg 
van de bekering. Het is de weg van de 
goddelijke wijsheid waarover het evange-
lie ons vandaag aanspreekt. Geen ge-
makkelijke weg en vaak een lange route. 
Maar wel een echte weg waarin wij ons 
als kinderen van de Vader mogen gedra-
gen, 

Het is een weg die wij niet alleen hoeven 
te gaan. God is niet alleen de oorsprong 
van alle leven en dus van elke mens, Hij 
trekt ook met ieder van ons op en wil de 
voltooiing en vervulling zijn van elk men-
senleven. Dat wij eigen wijsheid dan ook 
durven afleggen en ons als kinderen dur-
ven toevertrouwen aan die wonderlijke 
Vader. Die wonderlijke Vader die in zijn 



  

  
8 

 

   

Zoon Jezus, uit de kracht van zijn verzoe-
nende liefde alle mensen blijft uitdagen 
zich als zijn schepselen te gedragen en 
steeds meer mensen te worden die de 
liefde gestalte geven door ommekeer en 
daardoor groeien tot meer broederlijkheid 
met elkaar, met elke mens. 

Het is afkomstig uit het blad “Bezinning 
op het Woord”  

(Uitgave van het Bisdom Roermond; juli 
2022)

 

God is ongrijpbaar

Tijdens het bestuderen van het Johan-
nes-evangelie kom ik het zinnetje tegen: 
God is ongrijpbaar. Ik begrijp wel waarom 
het er zo staat. Johannes is bezig het 
verhaal over Jezus, de man van Naza-
reth, te schrijven. Hij realiseert zich dat in 
het begin het woord bij God is. En Jezus, 
de man van Nazareth, dingen doet en 
dingen zegt die verwant zijn aan God. 
Het optreden van Jezus ademt een god-
delijke sfeer. Hoe moet Johannes dat on-
der woorden brengen? Hoe moet hij dat 
duiden? 

Het goddelijke is ongrijpbaar. 

Johannes is een geletterd man en kent 
de boeken van de Thora. Thora betekent 
wegwijzer, daar moet het heen met de 
aarde en haar bewoners. 

De weg van God blijkt een verbondsakte 
te zijn, niet zomaar een vage richtingwij-
zer, maar een nauw omschreven pad, 
een pad waarvan men niet moet afwijken, 
dat niet te hoog of te ver ligt, een rechte 
weg zonder kronkels, een effen pad. Het 
is duidelijk dat er geen sluipwegen moe-
ten zijn, die lopen dood. De weg van “Ik 
zal er zijn”, de weg van “waarheid en ge-
rechtigheid” 

Tijdens de uittocht uit Egypte kiezen de 
mensen herhaaldelijk een eigen weg, en 
even vaak loopt dat uit op ondergang en 
vernietiging. De geschiedenis van de ko-
ningen is er ook een van dwaalwegen en 
omleidingen. In Psalmen en Profeten 
wordt er geen geheim van gemaakt van 
wat er voortdurend misloopt. Dit alles 
brengt Johannes er toe om het goddelijke 

rond de man van Nazareth te duiden met 
symbolen, met zinnebeelden. Zinnebeel-
den maken duidelijk wat abstracte feiten 
zijn. 

En zo zijn er een zevental symbolen om 
te duiden wie hij is. Hij is “het brood des 
levens”, “het Licht der wereld”, “de deur 
van de schaapstal”, “de ware herder”, “de 
opstanding en het leven”, “de weg, de 
waarheid en het leven”, “de ware wijn-
stok”. Deze beelden vertellen elk een ver-
haal en duiden de godheid van Jezus. 
Dat is het evangelie van Johannes. Jo-
hannes brengt Jezus rakelings in de na-
bijheid van God en geeft hem namen, die 
boven alle namen uitgaan. 

Jezus heeft zichzelf nooit titels gegeven, 
de kerk heeft dat gedaan, lang nadat Je-
zus gedood was, toen zij begrepen dat 
God deze mens beaamd had als goed, 
als zeer goed. 

Waarom vertel ik jullie dit? Omdat alles 
wat je kunt beredeneren, geen geloof is, 
want je weet het. Als je iets aanneemt dat 
je niet kunt beredeneren, dan verdient dat 
het stempel van geloof. 

Hartelijke groet, 
J. M. Baaij 
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De eerste Heilige Communie

Hoe worden kinderen in de parochie van 
de Heilige Drieëenheid voorbereid op hun 
eerste H. Communie? 

Vorig jaar hebben de werkgroepen van 
beide kerken besloten om de beurt de 
voorbereidingen te doen. Het ene jaar 
kun je je 1e H. Communie doen in de Ma-
riakerk, het jaar erna in de Vituskerk. Dit 
komt mede door de afname van commu-
nicanten. Dit jaar is de Vituskerk aan de 
beurt. 

De informatie avond voor de ouders is op 
maandagavond 3 oktober om 20.00 uur 
in de pastorie van de Vituskerk.  

De ouders van kinderen van 8 a 9 jaar 
(die staan ingeschreven bij de parochie) 
worden door het secretariaat via een brief 
uitgenodigd voor deze ouderinformatie-
avond, waarin wordt uitgelegd wat de 
voorbereiding voor de 1e H. Communie 
inhoudt. 

Rond maart volgt er nog een ouderavond 
waar we met de ouders meer inhoudelijk 
over het geloof spreken aan de hand van 
diverse stellingen zoals “waarom laat je je 
kind de 1e H. Communie doen”, “Wat be-
tekent dat voor u en uw kind?”, “Wat ver-
wacht u van de kerk en van uw kind?”, 
“Wat wilt u meegeven aan uw kind en 
hoe doet u dat?”, “Heeft u vragen over de 
geloofsopvoeding?”, “Waar loopt u tegen-
aan?”, “Hoe verder na de eerste commu-
nie?”, etc.  

In de Vituskerk zijn de bijeenkomsten 
voor de kinderen op dinsdagmiddag 
(meestal om de week) in de pastorie.  

De eerste kennismakingsbijeenkomst 
start op dinsdag 15 november.  

Het is leuk om te zien dat na een paar bij-
eenkomsten de kinderen, die elkaar van 
tevoren vaak niet kennen, echt een groep 
beginnen te vormen. Daarom is het ook 
belangrijk dat ze (bijna) altijd komen, dat 
is leuker voor henzelf en voor de groep. 

In de Vituskerk wordt gewerkt met het 
project “Gods grootste geschenk”, met 
bijbel verhalen, gesprekken, gebedjes, 
liedjes, en knutsels ter verwerking van 
het thema van het hoofdstuk.  

Het project werkt toe naar ‘het Grootste 
Geschenk’ van God, namelijk dat Hij zich-
zelf geeft in de Eucharistie bij het ontvan-
gen van de Heilige Hostie. 

Het is een interactief communiepro-
gramma om de gezinnen mee te nemen 
langs de hoogtepunten van het kerkelijk 
(liturgisch) jaar.  

Bijna elke bijeenkomst bezoeken de kin-
deren ook even de kerk om b.v. een 
kaarsje aan te steken en om samen te 
(leren) bidden b.v. bij het Maria altaar. 

Ook voor het gebed is er dus veel aan-
dacht want hoe praat je eigenlijk met 
God? 

We starten de eerste bijeenkomst met het 
aanleren van het maken van het kruiste-
ken, het bidden van het Onze Vader en 
het Wees gegroet Maria,  

We leggen uit dat bij dit gebed het de 
woorden zijn zoals Jezus het ons heeft 
geleerd, maar dat je ook kunt bidden met 
je eigen woorden want bidden is praten 
met God. 

Tijdens de bezoekjes in de kerk leren ze 
op een kinderlijke manier de betekenis 
van alles wat er in de kerk te zien is zoals 
b.v. het tabernakel, het wijwater, de bij-
bel, de godslampen, de kruiswegstaties, 
het doopvont, de wierook, etc.  

De kinderen krijgen na elke bijeenkomst 
een hoofdstuk van het project mee naar 
huis om hier samen met hun ouders ver-
der in te werken voor de verdieping. Zo 
bloeit het geloof op in het hele gezin en 
wordt het een voorbereiding voor zowel 
de kinderen als de ouders en broertjes en 
zusjes. In de Meimaand gaan de kin-
deren met hun ouders op bedevaart naar 
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het heiligdom van Onze Lieve Vrouwe 
Ter Nood in Heiloo. 

De blauwe zusters leiden deze dag met 
een speciaal ontwikkeld programma ter 
voorbereiding voor het ontvangen van de 
eerste heilige communie met o.a. uitleg 
over het Heiligdom, een speurtocht, aan-
bidding van het Allerheiligste en aan het 
einde van de middag een Mariaprocessie 
met als slot een verrassingstasje voor 
mee naar huis. 

Ook krijgen de kinderen hier de gelegen-
heid om voor het eerst een biechtge-
sprekje te voeren met de priester. 

Tijdens deze tijd van voorbereiding nodi-
gen we de ouders en kinderen uit om 
(minstens) 1x per maand naar de Eucha-
ristieviering te komen. Dit doen we op de 
derde zondag van de maand, dan is er 
voor de kinderen ook een kinderneven-
dienst.  

Dit jaar is de 1e H. Communie in de Vi-
tuskerk op zondag 21 mei. 

Voor vragen kunt u bellen naar  Mariëtte, 
06-39621177 

 

Het huis van iedereen

Dit project is gestart door Siska de Rijke, 
Mouis Blans en Frans Roemen in februari 
als “huis voor Oekraïne”. Al snel bleek 
dat er veel gedaan wordt voor vluchtelin-
gen uit Oekraïne, waardoor andere vluch-
telingen tussen de wal en het schip drei-
gen te vallen. Daarom werd het “een huis 
voor iedereen”. 

Iedere vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur zijn 
er vrijwilligers van “het huis” aanwezig in 
de Sloep. Iedereen is welkom; mensen 
die hulp nodig hebben en mensen die wil-
len komen helpen. 

Het is de bedoeling van de initiatiefne-
mers om aanvullend en verbindend te 
zijn. Zij hebben een breed netwerk en 
praten ook met instanties als Versa Wel-
zijn, Vluchtelingenwerk, bibliotheek, etc. 
Eens in de 3 maanden is er een overleg 
met de burgemeester en ambtenaren op 
het gemeentehuis sturen ook mensen 
door, die hulp nodig hebben. 

Er zijn al veel dingen geregeld; oppas-
oma’s voor moeders die naar taalles wil-
den gaan, laptops voor kinderen die an-
ders geen onderwijs op afstand kunnen 
volgen, fietsen en fietslessen. 

Op 28 september organiseert de project-
groep een avond met muziek en lekkere 
hapjes in De Sloep. Iedereen is welkom. 

Kom eens kijken en kennismaken en wie 
weet, ga je ook meedoen. 

Geen tijd of mogelijkheid om op vrijdag in 
de Sloep langs te komen?  

U kunt projectgroep ook per mail berei-
ken via Info@siskaderijke.nl.  

Jeanine Peijnenburg 
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De eik en de beuk

Op een nazomerse avond, het was al te-
gen zonsondergang, vroeg de beuk aan 
de eik: “Zeg, hoelang sta jij hier eigenlijk 
al?” 

De eik was verrast door die onverwachte 
vraag. Jarenlang stonden ze al broeder-
lijk naast elkaar in weer en wind en nu in-
eens … 

“Waarom vraag je mij dit? Ik was net van 
plan om te gaan pitten.” zei de eik nogal 
wrevelig. 

“Nou ja,” zei de beuk, “ik wilde dit gewoon 
weten. Het moet wel heel lang zijn, want 
ik ben behoorlijk oud en vraag me af of ik 
er nu eerder stond of toch jij.” 

De eik dacht na en antwoordde dat hij 
ook al heel oud was en bijna zeker wist 
dat hij er eerder stond dan de beuk ge-
zien zijn omvang. 

“Ja maar,” zei de beuk, “mijn omvang 
mag er ook zijn en kijk eens naar de zij-
takken en de hoogte van mijn kruin.” 

Daarop zei de eik “Dan heb je nog nooit 
gelet op al mijn zijtakken. En wat te den-
ken van mijn kruin. Die reikt haast tot in 
de hemel. En op mijn bladerdak zal 

menigeen van mijn soortgenoten jaloers 
zijn.” 

De beuk begon honend te lachen en 
mompelde “Poeh, hoor hem eens de op-
schepper. Hoogmoed komt ten val. Een 
flinke blikseminslag en je bent er ge-
weest, jochie!”. 

“Nou,” zei de eik “zo is het wel genoeg. Ik 
wil er niets meer over horen, maar dan 
ook niets meer. Het is tijd om te gaan sla-
pen.” 

“Oké,” zei de beuk “je hebt gelijk. Je hebt 
gelijk. Je hebt …” 

Toen werd het stil en was alleen het ge-
snurk nog te horen van die twee woud-
reuzen, die na dit geharrewar als een 
blok in slaap vielen terwijl de maan al ho-
ger en hoger klom. 

Corrie Bloks – van der Maeden 

 

 

 

 

 

 

Open Monumentendag en Nationale Orgeldag

Op zaterdag 10 september a.s. is de Ma-
riakerk open van 11:00 uur tot 16:30 uur. 

Voor de kinderen is er een speurtocht. 
Voor de geïnteresseerden zijn er folders 
met meer informatie over onze monu-
mentale kerk. 

Om 11.30 uur zullen enkele koorleden 
van Mary’s Voices gospelliederen ten ge-
hore brengen. U wordt van harte uitgeno-
digd om mee te zingen. 

Omdat het ook Nationale Orgeldag is zal 
er een miniconcert gegeven worden door 
twee jonge aankomende organisten. 

Om 14:00 uur zal Rina Ishii haar kunsten 
laten zien en horen waarna het publiek 
met haar in gesprek kan. 

Om 15:00 uur komt dan Wibren Jonkers 
aan de beurt, hij zal vast een ander, maar 
zeker niet minder repertoire laten horen. 

Bij de uitgang van de kerk staat een col-
lecteschaal en iedereen is welkom 

Lydia Elders 
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Songs & Silence

Oecumenische meditatieve vieringen 
in de stijl van Taizé 

Iedere eerste woensdagavond van de 
maand is er een Songs & Silence viering. 
Het is een meditatieve viering waarin lie-
deren van Taizé worden gezongen afge-
wisseld door stilte, voorbeden, het aan-
steken van kaarsen en een zegenbede. 
Dit samenzijn voelt als ‘thuis’ komen. In 
een sfeer van mildheid en vreugde word 
je als het ware uitgenodigd open te gaan 
voor wat er in je binnenste leeft en om 
ruimte te maken voor God en de mede-
mens. In een klein uur kun je zo op een 
bijzondere manier op adem komen en ge-
voed worden. 

De vieringen worden georganiseerd door 
een oecumenische werkgroep en ge-
steund door de Protestantse Gemeente 
Bussum. Naast begeleiding door de pi-
ano zijn er muzikanten die met fluit, cello 
of accordeon nog meer klankkleur bren-
gen. De vieringen zijn afwisselend in de 
Wilhelminakerk en de Maria- of Koepel-
kerk. De data en locaties zijn te vinden op 

de website wilhelmina-
kerkbussum.nl. We be-
groeten je graag. 

Praktische informatie 

De viering zelf begint om 
20.00 uur, maar de 
meeste bezoekers komen al wat eerder 
om in alle rust te kunnen beginnen. Om 
makkelijker de Taizéliederen mee te kun-
nen zingen, ben je welkom om vooraf te 
oefenen. Dit start rond 19.10 uur. Vooraf 
kan iedereen die dat wil mee eten om 
18.30 uur, wel graag één dag van te vo-
ren opgeven. Na afloop is er koffie of 
thee en de gelegenheid tot uitwisseling 
en ontmoeting. 

Werkgroep leden en contactgegevens: 

Catrinus Mak, coördinator  
tel.: 06-20837393, 
Hilde Honderd, begeleidend predikant 
Karin Kuijper-Bouwmeester, pianist en 
coördinator muzikale ondersteuning 
Andre Bauke Kuijper-Bouwmeester 

Jan v.d. Ploeg 
 

Zangers gezocht

Op 2 november zal het koor Mary’s Voi-
ces het requiem van Fauré ten gehore 
brengen tijdens de Allerzielenviering in de 
Mariakerk. 

Hiervoor zijn wij op zoek naar koorleden 
en met name heren, die het leuk vinden 
om mee te zingen. De repetities zullen 
plaatsvinden op: donderdag 13, 20 en 27 
oktober van 20.00 uur tot 22.00 uur.  

Wij verwachten dat u iedere repetitie aan-
wezig bent. Voor informatie en aanmel-
den bij Karin Bouwmeester. 

Email: karinbouwmeester67@gmail.com 
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Bedevaart naar Kevelaer

Maandag 25 juli waren er zo’n 200 pel-
grims vanuit het Gooi en Amersfoort en 
omstreken in Kevelaer. De Mariakerk was 
ondervertegenwoordigd. Misschien wel 
onbekend = onbemind. Ik hoop u kennis 
te laten maken met Kevelaer. 

Troosteres van de “geslagenen” 

Wie naar Kevelaer gaat, gaat naar Maria. 
Je ziet haar op een kleine 17e-eeuwse 
kopergravure van een Mariabeeld in 
Luxemburg. In het Latijn heet zij “Con-
solatrix afflictorum”; letterlijk Troosteres 
der geslagenen. 

Maria stond onder het kruis van haar ge-
slagen en gebroken Zoon. En haar Zoon 
schenkt ons zijn moeder als troosteres bij 
uitstek. Geslagenen waren er genoeg tij-
dens de Dertigjarige Oorlog (1618 – 
1648). De bevolking van Duitsland nam 
met 40% af (vgl. WO I 10%). Vooral de 
Beneden-Rijn was toneel van bloedige 
veldslagen. De bevolking leed enorm. 
Stad en land Luxemburg echter bleven 
gespaard doordat men bij dit beeldje bad. 
Prentjes ervan werden verspreid. 

Twee huursoldaten zijn met twee prentjes 
op weg. Die nemen ze mee als troost 
voor hun luitenant, die krijgsgevangen is. 
Veel geld hebben ze niet. Een prentje is 
het enige, dat ze nog te gelde kunnen 
maken. Zij proberen dat te slijten aan 
vrouw Mechel Busman, maar die vindt 
het te duur. Ondertussen is haar man 
Hendrick op weg naar huis. Halverwege 
bij een kruis bij Kevelaer bidt hij naar ge-
woonte. Hij hoort een stem: “Op deze 
plaats sult gij mij een kapelleken bou-
wen!” Hendrick hoort ook de volgende 
dagen diezelfde stem en diezelfde bood-
schap. Mechel krijgt een nachtelijk visi-
oen van een wegkapelletje, waarin het 
prentje in een stralend licht te zien is. Het 
echtpaar besluit zo’n kapelletje te bou-
wen. Zij vinden de luitenant, die als  

hij de toedracht hoort, hun één van zijn 
twee prentjes geeft. Het wegkapelletje 
komt er. Al gauw is er een toeloop van de 
mensen uit dit oorlogsgebied. Het wonder 
van Kevelaer is, dat telkens weer gesla-
gen mensen vertroost worden. Toen mijn 
vrouw gestorven was en ik op onze 
trouwdag in Kevelaer kwam, was ik zo 
“geslagen” dat ik niet eens kon bidden. Ik 
kon alleen nog knijpen in mijn rozen-
krans, zoals een kind knijpt in moeders 
hand. Maria bidt dan in jouw plaats tot 
haar Zoon. 

Gebed 

Heilige Maria, altijd hebben wij, kinderen 
van Eva, U, moeder van God, vol vertrou-
wen aangeroepen als voorspraak in tijden 
van nood. Wees ook nu weer onze moe-
der, onze toevlucht, onze troosteres, 
onze koningin van de vrede. 

Wijs in onze nood onze gebeden niet af. 
Breng ze aan de voeten van uw Zoon, 
onze Heer. 

Hij kan zijn moeder toch niets weigeren?! 
Hij is ons nabij, Hij droogt onze tranen, 
Hij heelt ons hart, Hij verlost ons van alle 
gevaren, Hij is onze vrede. 

Peter Eldering 
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Vredesprijs en Vredesboom 2022

In de internationale Vredesweek in sep-
tember wordt in Gooise Meren dit jaar 
voor de 6e keer de Vredesprijs uitgereikt. 
Verantwoordelijk hiervoor is de werk-
groep Samen Gooise Meren waarin men-
sen van verschillende levensbeschouwin-
gen zijn vertegenwoordigd. 

De prijs gaat jaarlijks naar een initiatief of 
groep mensen die het afgelopen jaar een 
positieve bijdrage hebben geleverd aan 
het samenleven in de gemeente. De prijs 
wordt gesymboliseerd in een Vredes-
boom, die evenals vorig jaar zal worden 
geplaatst in de tuin van de Koptisch Or-
thodoxe kerk, Ceintuurbaan 43, 1402 
HB Bussum, op de hoek van de rotonde 
met de Laarderweg. Een centrale en 
goed zichtbare plek in Gooise Meren. De 
winnaar van de Vredesprijs 2022 is tot de 
uitreiking geheim!  

Aan de uitreiking gaat dit jaar een wande-
ling door Bussum-Zuid vooraf, waarbij 

een deskundige 
ons zal informe-
ren over de 
straatnamen 
die gekoppeld 
zijn aan ver-
zetsstrijders uit 
WOII. 

Welkom op za-
terdag 17 sep-
tember om 
16:00 uur in de tuin van de Koptisch Or-
thodoxe kerk, Ceintuurbaan 43, Bussum. 
Hier start dan de wandeling. Bij terug-
komst rond 17:00 uur wordt de Vredes-
prijs 2022 uitgereikt. 

Namens werkgroep Samen Gooise Me-
ren,  
Véronique Lindenburg / Fb: Samen 
Gooise Meren 
Contact: Véronique Lindenburg, 
06 42056104, vclindenburg@gmail.com

 
 

Vredesweek 17 t/m 25 september

Van 17 tot en met 25 september is het 
Vredesweek, met als thema ‘Generatie 
Vrede’. Het is een week waarin PAX aan-
dacht vraagt voor het bijzondere vredes-
werk van mensen die overal ter wereld 
bijdragen aan vrede en verzoening. 

Wat is vrede anno 2022 voor jou? Dat is 
de vraag die we elkaar in de Vredesweek 
moeten stellen. Wat is vrede in je eigen 
dorp, wijk of stad? In de kring van familie 
en vrienden? In Nederland, de Europese 
Unie en in Europa, dat opnieuw gecon-
fronteerd wordt een vernietigende oor-
log? En hoe stellen we ons vrede voor als 
we kijken naar andere continenten en 
mondiale ontwikkelingen?  

Laten we niet volstaan met louter analy-
ses, en zeker niet met pleidooien voor 
wat anderen moeten doen. Laten we 

vooral ook kijken naar wat we zelf kun-
nen doen – in onze eigen omgeving, als 
burger van de gemeente waar we wonen, 
als Nederlander, en als wereldburger. 

De Vredesweek wordt georganiseerd 
door PAX. PAX staat voor vrede en 
brengt mensen bij elkaar die de moed 
hebben om voor vrede te gaan. Samen 
met mensen in conflictgebieden en be-
trokken burgers wereldwijd werkt PAX 
aan een menswaardige en vreedzame 
samenleving, overal in de wereld. 

Wilt u meer weten over de Vredesweek? 
Ga dan naar http://vredesweek.nl en ont-
dek wat u kunt doen. 

Namens de MOV. 
Vincent Veen 
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Meetafelen

Deel je blijdschap en ze zal groter worden. 

Deel je zorgen en ze zullen minder zijn. 

Deel je liefde en je zult liefde krijgen. 

Deel je eten en het zal beter smaken. 

Deel je enthousiasme en je zult elkaar aansteken. 

 

Al meer dan 25 jaar verzorgt de werkgroep 
één keer per maand (met uitzondering van 
de zomermaanden) een 3 gangen maaltijd 
in de Sloep, voor iedereen die wil mee 
eten. 

De tafels worden feestelijk gedekt, er 
wordt met veel liefde en passie gekookt en 
de gasten worden hartelijk ontvangen. 

De Sloep gaat om 17.00 uur open en om 
17.30 uur gaan we aan tafel. 

Het is beslist de moeite waard om een 
keertje “de proef” op de som te komen ne-
men. 

Wilt u ook komen eten, dan dient u zich 
van tevoren aan te melden. Dit gaat als 
volgt: 

• Doe € 10,00 (graag gepast) in een 
dichtgeplakte envelop; 

• Schrijf op de envelop Meetafelen en 
uw naam en telefoonnummer; 

• Doe de envelop in de brievenbus van 
het pastoraal centrum van de Maria-
kerk, uiterlijk tot de maandag vooraf-
gaand aan meetafelen. 

 

De data voor meetafelen dit najaar zijn: 

• 18 september  
(aanmelden uiterlijk 12 september) 

• 16 oktober  
(aanmelden uiterlijk 10 oktober) 

• 20 november  
(aanmelden uiterlijk 14 november) 

• 18 december  
(aanmelden uiterlijk 12 december) 

 

We hopen velen van u te ontmoeten in 
september! 

 

De werkgroep Meetafelen, 

Aafke, Betty, Irenka, Louky, Mieke en Ri-
neke
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Kinderpagina

EHBO 

Het was zaterdagmorgen, buiten 
scheen de zon en ik, Kikker, was he-
lemaal in vakantiestemming. Maar 
wat was er toch aan hand? Er kwa-
men steeds mensen de kerk in, terwijl 
er toch echt geen dienst was. De pas-
toor zette koffie, mevrouw Bontje 
dweilde de vloer in het zaaltje extra 
schoon en er werd een kring van 
stoelen neergezet. Veel te druk naar 
mijn zin. Ik sprong snel naar buiten en 
ging op weg naar de vijver. Hèhè, 
even op adem komen. Maar de mui-
zen haalden me in. ‘Kom, Kikker, we 
krijgen EHBO-les!’, piepten ze. ‘Kom 
nou, dan weet je bij een ongeluk hoe 
je óns moet helpen!’ Daar had ik nu 
helemaal geen zin in. De muizen ren-
den terug, terwijl ik me heerlijk in het 
water liet zakken. Na een tijdje spet-
teren en plonzen sprong ik op de 
kant, ging plat in de zon liggen en viel 

in slaap. Ik werd half wakker toen ik 
de muizen hoorde schreeuwen: ‘Kik-
ker ademt niet meer! Hij gaat dood, 
snel, snel, beademen!’ Terwijl de een 
op mijn buik danste, ging de ander 
lucht in mijn bek blazen. Mijn wangen 
werden kogelrond. Met een luide 
kwaak blies ik de muizen van me af. 
‘Kikker!’, riep een muis, ’je leeft 
weer!’. ‘Dankzij óns!’ riep de ander. 
‘Dat hebben we geleerd op de EHBO. 
Goed hè? zeiden ze innig tevreden. 
‘Reddend zwemmen kunnen we ook.’ 
En dat vond ik, Kikker, een heel ge-
ruststellend idee… 

 

 

Zomerversje 

Nieuw is de zomer en fris is het groen, 
tijd om te dromen, vakantieseizoen. 
Laat me eens raden… gá je ervoor? 
Kom je op adem? Of hol je maar door? 
 

Ga je je vervelen, of zoek je een maatje 
voor avontuur, of een spel, of een praatje? 
Beleef je genade, voel je geluk? 
Kom je op adem? Of blijf je maar druk? 
 

Dit is de zomer, dé tijd van het jaar 
van lekker geen school en van zon in je haar, 
ruim twintig graden… geniet ervan, jij! 
Kom toch op adem! Wees lekker vrij! 

 

Helaas zit de zomervakantie er weer op en zijn jullie allemaal weer naar school. 



  

  
17 

 

   

Israel, Amerika, België, China, Jor-
danië, Peru, Japan, Antillen.  

Ik hoop dat iedereen lekker is uitgerust en met veel plezier is begonnen aan het nieuwe 
schooljaar. Hieronder alvast een beetje aardrijkskunde.  

In elke zin hieronder zit een land verborgen. 

• Ach Ina, waarom huil je? 

• Ja, pannen heb ik genoeg. 

• Hoeveel verdien jij per uur? 

• Bel Giel eens even voor mij op! 

• Je moet er niet te zwaar aan tillen. 

• Mam, Erik antwoordt niet! 

• Gaat Jordan iemand helpen? 

• Is Ra elke dag te zien? 

Is het gelukt? De landen die je moet vinden 
zijn: 

 

 

Welkom in de kerk, ook voor kinderen 

De kerkdienst is voor jullie kinderen soms een hele zit. Wij willen toch dat jij je welkom 
blijft voelen. Jezus zei immers: “Laat de kinderen tot mij komen”. 

Achterin de Mariakerk staat nu een mand met speelgoed. Jij kan daar rustig mee spe-
len. Zo kunnen alle kerkgangers genieten van de Eucharistie viering.
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Liturgisch rooster 

zaterdag 3 september     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria 

zondag 4 september  -  23e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan M. Palić 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić 

zaterdag 10 september     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić 

zondag 11 september  -  24e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan M. Palić 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 17 september     

Vitus 17:30 uur Geen viering   
zondag 18 september  -  25e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur 
Afscheidsviering / Mary's Voices 
& Maria koor 

Kapelaan A. Geria 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 24 september     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 25 september  -  26e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 1 oktober     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 2 oktober  -  27e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 8 oktober     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 9 oktober  -  28e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Presentatieviering 
Kapelaan J. Acuňa Acuňa 
/ M. Costa 

zaterdag 15 oktober     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 16 oktober  -  29e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur 
Presentatieviering / Mary's 
Voices & Maria koor 

Kapelaan J. Acuňa Acuňa 
/ C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 
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zaterdag 22 oktober     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 23 oktober  -  30e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 29 oktober     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 30 oktober  -  31e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Gregoriaans Kapelaan J. Acuňa Acuňa 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 
 

 

Vieringen door de week 
Vitus kerk iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur 

 

U kunt uw gaven via de GIVT-app doneren of in het offerblok bij het verlaten van de 
kerk. Ook als u de viering via kerkdienstgemist.nl volgt kunt via de Givt uw gift doneren. 

 

 

Inleverdata kopij        

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

6 Herfst 30 september 21 oktober 

7 Kerst 18 november 9 december 

U maakt ons werk een stuk makkelijker als u de kopij via het mailadres: 
klankkleur@h-drieeenheid.nl verstuurt. 
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Vrijwilligersfeest St. Vituskerk

Op zaterdag 24 september a.s. is er een 
feestelijke bijeenkomst voor alle vrijwil-
ligers van de St. Vituskerk Naarden, bij 
Bel-Ami in Bussum (Brinklaan 86) van 
17.00 uur tot ca. 20.00 uur (borrel, buffet 
en gezellige muziek). Een persoonlijke 
uitnodiging aan iedere vrijwilliger is deze 
week verzonden. Het is echter niet uitge-
sloten dat wij daarbij enkele vrijwilligers 
over het hoofd hebben gezien. Mocht u 

actief zijn binnen de ‘St. Vitus’ en geen 
uitnodiging hebben ontvangen, schroom 
dan niet u alsnog op te geven.  

Aanmelden kan per e-mail (sintvitusnaar-
den@outlook.com) of telefonisch op dins-
dagochtend (tel. 035-6943588). Doet u 
dat dan wel vóór 15 september a.s.  

Het locatieteam St. Vituskerk

 

Een verrassend afscheid

Op 17 juli jongstleden kwam er een eind 
aan mijn werk als dirigent. En dan met 
name als dirigent van het Vituskoor.  

Tijdens een mooi gezongen eucharistie-
viering (met een verfrissende, nieuwe La-
tijnse mis!) had het locatieteam het af-
scheid geregeld.  

Pastoor Carlos had een ontspannen 
preek en Peter Grol voerde na afloop van 
de (buitengewoon goed bezochte) viering 
namens het locatieteam het woord.  

Pastoor Carlos “speldde” vervolgens met 
een kwinkslag de orde van Sint Vitus 
Naarden “op”, waarbij ook een prachtig 
boeket bloemen aan mijn vrouw werd 
overhandigd. 

De viering werd vervolgd met een gezel-
lige en sfeervolle koffiebijeenkomst waar-
bij gesmuld werd van de door Pastoor 
Carlos zelf gebakken taart! 

Een werkelijk verrassend en feestelijk af-
scheid. Ik ben daar pastoor Carlos, het 

locatieteam en alle aanwezigen buitenge-
woon erkentelijk voor.  

Nico Brinker

 

 

 

 

 

 



  

  
21 

 

   

Contactdag voor ouderen in de St. Vituskerk

Op zondag 7 augustus is eindelijk weer 
eens de jaarlijkse Ouderen-contactdag 
gehouden. Dat was vanwege Corona de 
laatste twee jaren helaas niet mogelijk. 

Ruim 30 parochianen hadden zich aan-
gemeld. Om 12.00 uur is gestart met een 
Eucharistieviering, waarbij het St. 

Cecilakoor, in samenwerking met het Vi-
tuskoor, de mooie viering opluisterden. 
Na de mis zijn allen ontvangen in de 
grote parochiezaal met koffie en gebak. 
Waarna een lunch is geserveerd met 
heerlijke soep en broodjes.  

 

(De foto, van Pastoor Carlos, geeft een 
impressie van het samenzijn.) 

Om 15.00 uur is de bijeenkomst afgeslo-
ten met een plechtig Lof met Aanbidding, 
waarna eenieder tevreden rond de klok 
van 15.45 uur weer huiswaarts ging.  

De werkgroep MOV heeft deze dag geor-
ganiseerd en gezorgd voor de aankleding 

van de zaal en niet te vergeten het ‘natje 
en droogje’, waarvoor hierbij heel veel 
dank!! 

(N.B. Het is goed om berichten over een 
volgende contactdag goed te volgen en 
tijdig in te schrijven, want er was nog 
plaats voor meer deelnemers.)
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In Memoriam Pater Bertus Blessing

Onderstaand bericht ontvingen wij van de 
Orde der Kruisheren: 

Beste Sint Vitus Parochie te Naarden, 

Bij deze brengen wij u op de hoogte van 
het overlijden van Pater Bertus Blessing. 
Tijdens zijn vakanties in Nederland vanuit 
de missie was hij vroeger vaker te gast in 
uw parochie voor verblijf en voor assis-
tentie. Vandaar dat wij gevraagd zijn om 
u op de hoogte te brengen van zijn over-
lijden. 
Onderstaand vindt u het uitgebreide over-
lijdensbericht dat de Indonesische Kruis-
heren maakten voor pater Blessing. 

(w.g. Provincie van de Orde van het Hei-
lig Kruis.) 

Hierbij een verkorte versie van het bericht 
uit Indonesië. 

Lambertus Cornelius Blessing, OSC 
(1927-2022) is geboren in Amsterdam op 
20 januari 1927. Hij volgde het noviciaat 
vanaf 1946 in Neeritter en daarna enkele 
vervolgstudies. Zijn priesterwijding volgde 
op 25 juli 1952 in St. Agatha. 

Tussen 1952 en 1956 bekleedde hij een 
aantal parochiële functies in Nederland; 

o.a. in Rotterdam, Blerick, Achel (B), 
Neeritter en St Agatha. 

Vanaf 1956 verbleef en werkte hij in Indo-
nesië en werd leraar op het kleinsemina-
rie in Bandung. Na 11 jaar kreeg hij in 
1967 formeel de Indonesische nationali-
teit. 

Hij heeft daar in een groot aantal paro-
chies gewerkt, o.a. ook in de kathedraal 
van Bandung. Zijn laatste standplaats 
was Ceribon, waar hij tot 2007 actief 
bleef. 

Na zijn emeritaat in 2007 bleef hij tot aan 
zijn overlijden in de Pratista Prioriteit. Al-
daar is hij ook begraven. 

Tijdens zijn vakanties in Nederland, waar 
veel familieleden in Naarden en Bussum 
woonden en nog wonen, assisteerde hij 
geregeld tijdens de zondagse vieringen.  

Het Locatieteam dank hem ‘op afstand’ 
voor zijn inzet voor onze parochiekerk en 
hoopt dat hij nu van een welverdiende en 
eeuwige rust bij de Heer mag genieten, 
na een vol en actief leven als missionaris, 
zo ver van zijn (voormalige) vaderland. 

Het locatieteam St. Vitus
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Familieberichten

Door het H. Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap: 

 
 Ly –Faily Cadeau 
 Roemer Keijzer 

 

 

We hebben afscheid genomen van: 

 Elisabeth Gammauf, 87 jaar 

 Emilia Brummelhuis – Dijkman, 95 jaar 

 Cornelia Brouwer – Fokker, 88 jaar 

 Odilia Hameleers – Woudberg, 91 jaar 

 Gerritje van Rosmalen – Evers, 97 jaar 

 Eva van der Voort, 92 jaar 

 Geertje van der Voort – Roks, 85 jaar 

 Truus Bierman – de Vette, 80 jaar 

 Johanna Maria van Eijk – Laanen, 89 jaar 

 Ariana Thérèse Elisabeth Thole – Vuillaume, 89 jaar 
 

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen  
van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden  

van lieve mensen om hen heen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contactgegevens locatie Vituskerk 

Adres Pastorie:   Marktstraat 1, 1411 CX Naarden 

Adres kerk   Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden 

Adres secretariaat:   Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden 

Email:    sintvitusnaarden@outlook.com 

Telefoon secretariaat:  035 - 694 3588 

Bankrekening:    NL33 RABO 0343 7026 65 

Locatie team Vituskerk:  Hr. P. Grol   06 52 095 788 

    Hr. H. den Hollander  06 25 336 789 

    Mw. M. van Waes  06 15 251 975 

Acolieten/ misdienaars:  mw. A. van Eijden  694 8953 

Ceciliakoor:   Hr. C van Essen  694 5062 

Vituskoor:   Hr. N. Brinker   06 44 219 299 

Communiegroep:  Mariëtte   06 39 621 177 

Jongerengroep:  Pastoor C. Fabril  694 3588 

MOV:    Hr. J. Heerschop  693 1219 

Koster:    Hr. H. Jansen   06 51 738 177 
 

Contactgegevens locatie Mariakerk 

Adres kerk en secretariaat: Brinklaan 42, 1404 EX Bussum, 

Email:    sec.rkmariaparochie@outlook.com 

Telefoon secretariaat:  035 - 693 1591 

Bankrekening:   NL70 INGB 0003 3582 58 

NL98 ABNA 0554 0367 03 

Locatie team Mariakerk:  Hr. F. Baneke   698 2999 

    Hr. H. Baaij    

    Mw. A. Elfrink   06 20 399 994  

    Mw. L. Elders   691 4363  

Financiële administratie: Email: finhde@h-drieeenheid.nl 

Hr. E. Robustelli 

Hr. J. van den Bogaard 693 1591 

woensdag 9.30 - 12.00 uur  

Vrijwillige voorganger:  Mw. M. Potjer   06 46 395 060 

Ziekenbez. Tergooi Blaricum: Mw. R. de Kok       06 11 127 758 

Coördinator kosters:  Hr. H. & Mw. I. Ramaaker 693 1746 

Redactie "Mariaboodschap": Mw. M. Vrind   691 6090 

    Mw. T. Nagel   691 9988 

Email: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl 

Verspreiding Klankkleur: Hr. H. & Mw. Hageman 693 2275 

Ledenadministratie  Email: ledenadm.maria@12move.nl 


